Konu Testleri
2.Ünite Değerlendirme Testi
1- Aşağıdakilerden hangisinde Ramazan ayını önemli kılan nedenler bir arada verilmiştir?
a) Hac ibadetinin yerine getirilmesi-Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
b) Farz olan orucun bu ayda tutulması- Hac ibadetinin yerine getirilmesi
c) Kur'an'ın bu ayda indirilmesi-Kurban kesilmesi
d) Farz olan orucun bu ayda tutulması-Kur'an'ın bu ayda indirilmesi
2- Bir kişiye Ramazan orucunun farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Müslüman ve akıllı olması
b) Zengin olması
c) Ergenlik çağına girmiş olması
d) Sağlıklı olması
3- Dinimizce geçerli bir mazereti olan kişiler, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını
başka bir zaman tutarlar. Bu oruca ne ad verilir?
a) Adak orucu
b) Nafile oruç
c) Kaza orucu
d) Muharrem orucu

5- Bir işin olması veya bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca ne ad verilir?
a) Adak orucu
b) Nafile oruç
c) Ramazan orucu
d) Kaza orucu
6- Muharrem ayı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hicrî takvimin ilk ayıdır
b) 10. günü aşure günüdür
c) Peygamberimiz tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiştir
d) Farz olan otuz günlük orucun tutulduğu aydır
7- Oruç tutmak için geceleyin imsak vaktinden önce kalkıp yemek yenen vakte ne ad
verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele
8- Akşam ezanının okunmasıyla birlikte yeme-içmenin serbest olduğu ve orucun açıldığı
vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele
9- Sahur vaktinde yeme-içmenin sona erip oruç tutmaya başlanılan vakte ne ad verilir?
a) Sahur
b) İmsak
c) İftar
d) Mukabele
10- Ramazan ayında bir kişinin sesli olarak Kur'an okuması, diğer kişilerin de önlerindeki
Kur'an-ı Kerim'den okuyan kişiyi takip etmeleri şeklinde yapılan ibadetin adı nedir?
a) Teravih
b) Mukabele
c) Fitre
d) İftar
11- Teravih namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplam yirmi rekattır
b) Teravih namazını kılmak sünnettir
c) Her dört rekatta bir salâvat okunur
d) Öğle vaktinde kılınır
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4- Oruç tutamayacak derecede hasta veya yaşlı olan kişilerin, tutamadıkları bu oruçlarının
yerine fakirlere verdikleri bir günlük yiyecek miktarı paraya ne ad verilir?
a) Zekat
b) Fidye
c) Kurban
d) Aşure

12- Ekonomik durumu yerinde olan Müslümanların Ramazan ayında fakirlere
vermelerivacip olan sadaka türünün adı nedir?
a) Fitre
b) Zekat
c) Fidye
d) Hatim
13- Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulur?
a) Unutarak bir şey yemek veya içmek
b) Abdestin bozulması
c) Ağız yoluyla ilaç kullanmak
d) Gözümüze toz kaçması
14- Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz?
a) Bilerek bir şey yemek veya içmek
b) İğne yaptırmak
c) Sigara kullanmak
d) Sahurdan ağzımızda kalan ve nohut tanesinden daha küçük olan yiyecek kırıntısını yutmak
15- Aşağıdakilerden hangisi orucun bireysel faydalarındandır?
a) Oruç sayesinde toplum içindeki fakirler, kimsesizler, muhtaç durumda olanlar korunup
gözetilir
b) Oruç kişiyi Allah'ın rızasını kazanmaya yöneltir
c) İftar, teravih, mukabele gibi ibadetler Müslümanları kaynaştırır, dostluk ve sevgi bağlarını
güçlendirir
d) Oruç, toplum içinde yardımlaşma, paylaşma, dayanışma gibi duyguları güçlendirir
16. hastalık ve yolculuk gibi özürlerle tutulamayan oruçların daha sonra aynı gün
sayısınca tutulmasına ne ad verilir?
A) Adak orucu
B) Kaza orucu
C) Ramazan orucu
D) Nafile oruç
17. Muharremle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Alevi-Bektaşiler, muharrem ayının ilk on iki gününü oruçlu olarak geçirirler.
B) Bu ayda Kerbela’da şehit düşenler için mersiye ve dualar okurlar.
C) Muharrem, hicri takvimine göre yılın onuncu ayıdır.
D) Aşure pişirilir, komşu ve akrabalara dağıtılır.
18. Aşağıdakilerden hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine
fidye verirler?
I. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar.
II. İyileşmesi kesinlikle umulmayan hastalar.
III. Emzikli veya gebe kadınlar.
IV. 90 kilometreden uzağa yolculuk edenler.
A) I- III
B) I- II
C) III- IV
D) I- IV
“Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk
hâlinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar.
Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir”.
(Bakara,suresi,184.ayet.)
19. Yukarıda Türkçe anlamı verilen ayete göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tutulamayan oruçların kaza edileceği
B) Farz olan orucun belirli günlerde tutulacağı
C) Seyahat edenler için oruç tutmada kolaylık sağlanacağı
D) Oruç tutmak için niyetlenileceği
20.Bir günkü ramazan orucunu bilerek bozan bir kişi ne yapacaktır?
A) 1 gün kaza edecek 60 gün peş peşe kefaret orucu tutacaktır.
B) Yıl boyu oruç tutacaktır.
C) Sadece kaza edecektir.
D) 60 gün kefaret orucu tutacaktır.
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